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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-08-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 

 
 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marcus  Nilsson 
Elisabet Andersson 
Kristian Fridqvist 
Jerry Ahlström 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef 
budgetekonom 
redovisningschef 
tillträdande vice-ordförande 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-09-12 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 120-122 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-08-29   

Paragrafer §§ 120-122   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-09-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-10-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (6) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-08-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KS AU § 120   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jerry Ahlström (M) är tillträdande vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Jerry Ahlström (M) 

närvarorätt vid sammanträdet. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 121   KS KF/2017:83 - 042 
 
 

Angående hemställan från tekniska nämnden om ändringar av 2018 års 
investeringsbudget 

 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med vårens budgetarbete vad gäller investeringar 2019-2021 har en ny 
bedömning av 2018 års utgifter ingått som en väsentlig förutsättning. Tekniska 
nämnden beslutade 2018-06-18, § 40, att hemställa om ett antal förändringar av 2018 
års budget, det vill säga planerade utbetalningar, oftast innebärande en 
senareläggning av projektens utförande. Förslaget innebär sammantaget en minskning 
av innevarande års budget med 31.493 tkr. Eftersom projekt senarelagts till 2019 eller 
därefter har hänsyn även tagits till detta i förslag till investeringsbudget för tekniska 
nämnden 2019-2021.  
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2018-07-17 att ärendet ska hanteras parallellt 
med höstens budgetprocess, och att kommunstyrelse ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att göra ändringar 2018 års budget i enlighet med tekniska 
nämndens hemställan. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-07-16 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-06-18 § 40 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska beredas parallellt med 

höstens budgetprocess.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 122   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Information inför budget 2019 och plan för ekonomin 2020-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ekonomichef Marcus Nilsson, 
budgetekonom Elisabet Andersson och redovisningschef Kristian Fridqvist om 
budgetförutsättningar och nämndernas förslag till budget 2019 och plan för ekonomin 
2020-2021. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 61/18, Godkännande av befolkningsprognos för 

Lomma kommun 2018-2023 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 81/18, Förslag till nämndsbudget för 

kommunstyrelsen 2019 och plan för ekonomin 2020-2021 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 82/18, Förslag till exploateringsbudget 2019-

2021 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 86/18, Förslag till nämndsplan för 

kommunstyrelsen 2019 
‒ Protokoll från socialnämnden, § 41/18, Budget för socialnämnden 2019 samt plan 

för ekonomin 2020-2021 
‒ Protokoll från socialnämnden, § 40/18, Investeringsbudget för socialnämnden för 

åren 2019-2021 
‒ Protokoll från socialnämnden, § 26/18, Bostads- och lokalförsörjningsplan för 

socialnämnden 2018-2030 
‒ Protokoll från socialnämnden, § 38/18, Förslag till nämndsplan 2019 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 37, Förslag till budget för kultur- och 

fritidsnämnden 2019-2021 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 38/18, Förslag till investeringsbudget 

2019 samt plan för ekonomin 2020-2021 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 18/18, Godkännande av 

lokalbehovsplan 2018 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 39/18, Förslag till nämndsplan 2019 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, § 38/18, Driftbudget 2019 samt plan för 

ekonomin 2020-2021 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, § 39/18, Investeringsbudget 2019 samt plan för 

ekonomin 2020-2021 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, § 40/18, Hemställan avseende ändringar av 

2018 års investeringsbudget 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, § 41/18, Förslag till nämndsplan 2019 
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‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 78/18, Driftbudget MBN 2019 samt 
plan för ekonomin 2020-2021 

‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 79/18, Nämndsplan 2019 för miljö- 
och byggnadsnämnden 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


